
Invitation til Sejl og Sjov 2016 

Arrangeret af Nordøstjysk Kreds 

Vil du med til en sjov sejler weekend sammen med en masse andre børn og unge?  

Denne gang skal vi være vikinger! Vi skal ud på togt, lave bål, og lave vikingelege! Vi skal lave en masse sjov 

på land, men vi skal også lege på vandet. 

Alle er velkomne, uanset hvor lang tid du har sejlet eller hvor meget erfaring du har. Tag dine 

sejlerkammerater, søskende, og forældre i hånden og kom med til årets Sejl og Sjov. 

Det er en taskesejllads, så du behøver ikke at have egen båd med. Imens vi hygger os med ungerne, er der 

mulighed for, at forældrene kan hygge sig på havnen. Og måske der bliver mulighed for en sejltur i en 

kølbåd. 

Hvor: Strandby Sejlklub, Gammel Sydhavnskaj, 9970 Strandby. 

Hvornår: Lørdag d. 21/5 kl. 10:00 til søndag d. 22/5 kl. 15:00 

Hvem: Alle børn og unge sejlere, samt forældre og søskende i Nordøstjysk Kreds 

Tilmelding: Senest d. 16/5 til Nordøstjysk Kreds/ Anne Skovbølling på mail til anne-ven@hotmail.com 

Oplys: - Navn - Alder 

- Hvilken sejlklub du kommer fra 

- Hvor lang tid du har sejlet 

- Har du mor, far, søskende med, oplys navn alle og alder på børn/unge 

- Mors eller Fars telefon nr. og e-mail 

Pris: 100 kr. pr. person overføres til konto. Reg. Nr. 9200 konto nr. 4584266231 overføres samtidig med 

tilmeldingen, husk at angive navn i kommentarfeltet. Betalingen dækker fuld forplejning begge dage.  

Vi er fælles om madlavning og oprydning. 

Overnatning: Vi sover i klubhuset, eller i et medbragt telt. 

Pakkeliste:  

- Sejlertøj 

- Håndklæde  

- Liggeunderlag 

- Sovepose 

- Tørt tøj 

- Toilet grej  

- Evt. telt  

 

Har i spørgsmål eller andet er i velkommen til at ringe til Anne på 20787483 

Vi glæder os til at se jer! 


